
 

Management Assistant (0.4-0.6 FTE) 

Weather Impact is gespecialiseerd in de impact van weer en klimaatverandering. We werken voor 

de landbouw- en verzekeringssector en zijn wereldwijd actief. Onze producten zijn innovatief en 

helpen onze klanten om risico’s te minimaliseren en goede beslissingen te nemen. Weather Impact 

biedt een inspirerende en professionele werkomgeving, waarin creativiteit wordt gestimuleerd. 

We hebben uitdagende opdrachten en vinden persoonlijke groei en ontwikkeling belangrijk.  
 

De functie 
Voor de verdere ontwikkeling van ons bedrijf zijn we op zoek naar een enthousiaste collega voor 

een nieuwe functie. Je bent voor ons de spin in het web en ondersteunt de collega’s bij het maken 

van offertes en de uitvoering van projecten; je voert diverse marketing taken uit als het opstellen 

van bedrijfspublicaties en het organiseren van seminars en helpt bij de algemene bedrijfsvoering 

zoals het onderhouden van de AVG en ondersteuning bij personeelsmanagement. Daarnaast on-

dersteun je de collega’s en het management met agendabeheer, de behandeling van e-mail en ove-

rige secretariële taken. 

 

Jouw profiel 
Heb jij een afgeronde HBO of WO-opleiding, ben je een organisatietalent, gestructureerd, klant- en 

servicegericht, enthousiast en assertief en heb je een pragmatische en meedenkende houding.  

Ben je daarnaast communicatief sterk met excellente Engelse spreek- en schrijfvaardigheid (Franse 

spreek- en schrijfvaardigheid is een pré) en ben je effectief op sociale media? Dan zijn wij wellicht 

op zoek naar jou. 

We bieden marktconforme salarissen. Daarnaast is er een pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, 

zoals: mobiele telefoon, laptop en de mogelijkheid om flexibel te werken indien nodig. 

 

Geïnteresseerd? 
Geïnteresseerden vragen we voor 31 mei 2019 een sollicitatiebrief met CV te sturen naar in-

fo@weatherimpact.com t.a.v. mevrouw S. van Pelt. Kijk voor meer informatie over ons bedrijf op 

www.weatherimpact.com of neem contact op via het bovenstaande e-mail adres of bel: 033 

4753535. 
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